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ن مِ  ]5: [العنكبوت))ٍت َوُهَو السِميُع اْلَعِليُم ِلَقاَء اللِه فَِإن َأَجَل اللِه َآل  اَمْن َكاَن يـَْرُجو  (( :مث قال تعاىل... 
  .كونما رجوه فسي اهللا بأن  ون لقاءَ ئك الذين يرجُ ني أولفوائد هذه اآلية تطمِ 

  .اجلزا من فوائدها إثباتُ  :اثانيً 
  .)) تٍ فَِإن َأَجَل اللِه َآل  (( :يوم القيامة لقوله إثباتُ  ا:ثالثً 
  .هللا )العليم( )السميع( يْ امسَ  ن فوائدها إثباتُ ومِ 

    .ن صفة العلمة السمع والثاين تضم ن صفَ م ن صفة فاألول تضَ اه مِ نَ ما تضم  اتُ ومن فوائدها إثبَ 
ن فوائد هذه مِ  ]6: [العنكبوت))اْلَعاَلِميَن  نَـْفِسِه ِإن اللَه َلَغِني َعنِ َوَمْن َجاَهَد َفِإنَما ُيَجاِهُد لِ  (( :وقوله تعاىل

 اإلنسان البُ  اآلية أن ل له مشَ صُ أن حيْ  د عليه بُ ة يف القيام مبا جيِ ق،  شاقّ  رٍ أمْ  اكِ رَ د إلدْ هْ اجلُ  لُ اه بذْ نَ اجلهاد معْ  ألن، 
  .ه لنفسه ال ينتفع اهللا بهجهادَ  العمل الصاحل فإن ن جاهد يف مَ  ن جاهد فإن ن فوائدها أن مَ ومِ 
  .))اْلَعاَلِميَن  ن اللَه َلَغِني َعنِ إِ  (( :هتعاىل عن خلقه لقولِ و  سبحانه  اهللاَىن غِ  ن فوائدها إثباتُ ومِ 

 مَ  ومن فوائدها أن ه على نفسِ ضررَ  ن مل جياهد فإن عليك تركه  ه إذا كان منفعة اجلهاد لك فمضرةُ ه ألن  
ُهْم َسيَئاتِِهْم َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْحَسَن الِذي َكانُ  (( :وقال تعاىل وا َوالِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت لَُنَكفَرن َعنـْ
  .العمل الصاحلو اإلميان  فضيلةن فوائد اآلية هذه مِ  ]7: [العنكبوت))يـَْعَمُلوَن 

 ( :ه صلى اهللا عليه وسلملقولِ  ؛؟ الصغائرواملراد بالسيئات الصَغائر وال ال ،السيئات ا رُ ف كَ ن فوائدها أنه تُ ومِ 
نعم  )الكبائر  تِ بَ نِ تُ ا بينهن ما اجْ مَ لِ  اتٌ رَ ف كَ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مُ 

  .ن توبةفيها مِ  د فالبُ  ..بالعمل الصاحل  ... رف كَ ما تُ  .....
 .)) َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْحَسَن الِذي َكانُوا يـَْعَمُلونَ  (( :هن لقولِ ن عمل املؤمن وأحسَ مِ  اهللا تعاىل أفضلُ  جزاءَ  نها أن وم
هللا عز وجل واملتابعة  اإلخالصَ  :ح ما مجع شرطْني والصالِ  ا،ن أن يكون صاحلً يف العمل مِ  د ه البُ ن فوائدها أن ومِ 
 ،ا فاسدق الشريعة فهو أيضً وإذا مل يكن على وفْ  ،فاسدفهو  اصً لَ فإذا مل يكن خمُْ  ،وسلم لرسول صلى اهللا عليهل

  .)ليس عليه أمرنا فهو رد  ن عمل عمًال مَ  (قال النيب عليه الصالة والسالم 
َنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا ((نبدأ الدرس اجلديد اآلن  هذه  ....اإلميان  التصديق ِمن .........نعم  )) َوَوصيـْ

 على اإلميان سابق ، بتصديقوما ميكن متابعة إال  .... اإلخالص واملتابعة، التصديق ما ميكن إطالقه إال...... 
أي إنسان غري مؤمن ما يقبل منه يف القبول  ، اإلميان شرطٌ ن اإلميانالقبول البد مِ  .. قإن اإلميان مبعىن التصدي

ص لِ التصديق كيف ختُْ إخالص إال ب كونالص ما يمث اإلخْ  ،سابق على العمل الصاحلن التصديق المِ  د البُ عمل، 
ال املعروف ........يق دِ ان للتصْ نمأو كيف تـَتِبع من ال تصدق به؟ فاإلخالص واملتابعة متض ؟به قُ د صَ ن ال تُ مَ لِ 
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   ...املعروف عند أهل العلم شرطني  شرطني فقط
َنا اِإلْنسَ  (( :قال ى سم لشيء املهم تُ د باهالعا بالشيء املهم دُ هة معناها العي صِ الوَ  )) اَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًناَوَوصيـْ

 )) ُحْسًنا (( :هوقولُ  ،يهه وأبِ أي أم  )) ِبَواِلَدْيهِ  (( :هُ وقولُ  ،به يقومَ مهم لِ  ا إليه بأمرٍ معىن وصيناه أي عهدنَ وصية ف
ما قاله ، وال حاجة إىل إليهما إحسانٍ م أي بِ كْ نا إليه ِحبُ دْ ي عهِ أبنزع اخلافض أو منصوب  )وصينا(مفعول لِ 

 ا؟ نفس احلكم وليس احلكم هنا وصفً " بل إن املوَصى به ما هو مهابأن يرب  ْسنٍ ذا حُ  صاءً أي إي :"املؤلف رمحه اهللا
والصواب أنه  ،اهللاإليصاء  صًفاأن يكون احلكم و التقدير  ناملؤلف يريد مِ  ،بل هو وصٌف للُموصى به ،لإليصاء
َنا اِإلنَساَن ِبَواِلَدْيِه  (( :ان كما قال تعاىلذي إحسَ  ى به أي وصيناه بأمرٍ للموصَ  ألي شيء؟ وصفٌ  َوَوصيـْ
إليهما بالقول  نُ سِ حيُ  ..هو اإلحسان  ؟ الِرب ما هو الِرب  " بأن يربمها :"وقول املؤلف ]15: [األحقاف)) ِإْحَسانًا

َوُقْل َلُهَما قـَْوًال َكرِيًما  (( :يحسن إليهما بالقول لقوله تعاىل، فن الفعلقيقة مِ يف احلال وامل ،وبالفعل وباملال
َوآِت َذا  ((ال مَ ـوبال ]24: [اإلسراء)) الرْحَمة َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذل ِمنَ  ((ل عْ وبالفِ  ]23: [اإلسراء))

جيعل عليهما  ن على والديه باملال والسِ ان اإلنسان حيُْ إذا كَ  فمثًال  ]26: ء[اإلسرا)) اْلُقْرَبى َحقُه َواْلِمْسِكينَ 
هما هل وس يف وجهِ ل الكالم ساكت عليهما عبُ بَ ن قِ عنهما مِ  فٌ نِ ه جمُْ ملال لكن با اهما إغراقً قد أغرقَ  اأبدً  ارً قاصِ 

هما مُ هلما باملال لكن ال خيدِ  اقً دِ غْ مُ  معهما بالقول انً يـ إليهما ولَ  ضحوًكاكذلك لو كان   ،الرب؟ الب قد قاميكون 
َوِإْن  (( :قال ،أن يكون بالقول والفعل واملال د البُ  فالرب  ؛ه ليس بباراحلاجة إىل ذلك فإن  تِ عَ ه إذا دَ بنفسِ 

 وتعرفون أن  ،مهادَ هْ جُ ذال أي بَ  )) ِإْن َجاَهَداكَ  (( )) َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما
الشرك وبذال اجلهد يف ذلك ب أمراكيعين  )جاهداك على أن تشركا يب(اج رَ ام واإلحْ غَ رْ ام واإلِ زَ اجلهاد معناه اإللْ 

د بالقطيعة إذا ع بالتوَ  باإللزام واإلرغام وتارةً  التوحيد وتارةً  وتارة بذم  كدح الشر مب تارةً  ،مي عليك واإلحراجزِ بالتلْ 
واإلشراك  ،املخلوق على حق  مٌ د اخلالق مقَ  حق  ؟ ألن ِلماذا )) َفال ُتِطْعُهَما (( :اك على هذا يقول اهللا تعاىلجاهدَ 

 ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  (( :اخلالق كما قال تعاىل باهللا ظلم يف حقالش فَ وز أن تُـ فال جيُ  ]13: [لقمان))ِإن يف حق  طَ ر
َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن  (( :ك هي مثل قولهرِ تشْ اك لِ جاهدَ  )) لُِتْشِرَك ِبي (( :ولهن أجل حق هؤالء وقاهللا مِ 

ه علم يقول اكِ رِ إشْ أي بِ  ]15: [لقمان)) َأْن ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك بِهِ  (( :وقوله ]15: [لقمان)) ُتْشِركَ 
يقول هل  )) ُتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ  َأنْ  (( اآليةالحظ شوف  " موافقة للواقع فال مفهوم له :املؤلف

 على أن  ل ا تدُ إ  :لو أخذنا بظاهر اآلية لقلنا ؟ماهُ عْ يب ما لك به علم فأطِ  : فإن جاهداك على أن تشركقائل
راك فاإلشراك الذي به علم جيوز واإلش ،ليس به علم وإشراك به علم إشراكٌ  :اإلشراك باهللا ينقسم إىل قسمني

به عند  شرك باهللا فإنه ال علمَ  كل   للواقع أن  انٌ يَ هذا بَـ  ليس األمر كذلك ولكن  :قلنا ،الذي ليس به علم ال جيوز
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اهللا تعاىل ما  أن  ومٌ لُ عْ مَ وَ  ]33: [األعراف))َوَأْن ُتْشرُِكوا بِاللِه َما َلْم يـُنَـزْل ِبِه ُسْلطَانًا  (( :قال اهللا تعاىل اإلنسان
ه باطل الصحيح على أن  السلطان والعلمُ  الشرك قد قامَ  الشرك ليس فيه سلطان بل إن  ل فيه سلطان كُ  اشركً  جعل

 معنَ  )) َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلمٌ  (( :باطل فصار معىن قوله ه؟ على أن الوال تحرميِ لِ  مللواقع فيكون كالتعلي فقٌ او ه مُ اه أن 
 رِ شْ على أن تُ  :ه يقولالشرك كأن ك يب واحلال أن  الدليل  ال ميكن أن يقومَ  االشرك قطعً  الشرك ليس لك به علم فإن

يف اإلشراك  )) َفال ُتِطْعُهَما ((نعم  ،اهللا تعاىل ال شريك له ه فإن نتفائِ الدليل الصحيح على ا وجوده بل إن  على
؟ ما ما تقوُل يف هذا ...ىل بيتك  إلمك وال نأِيت إذا مل تشرك فإننا نقاطعك وال نك :لو قال الوالد والوالدة مثًال 

َفال ُتِطْعُهَما ِإَلي َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُئُكْم ِبَما  (( )) ِإْن َجاَهَداكَ وَ  (( :مهما كان األمر ألن هذا هو معىن قوله أطيعهم
ما إّيل كُ هذا فإن مرجعَ يف  ك إمثٌ قُ حَ أنك مبعصيتك هلما يل نّ اه وال تظُ يعين معنَ  ]8: [العنكبوت))ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

يت فأنت بقِ  ،ه وهو املعاقبة واملؤاخذةواملراد باإلنباء هنا الزمُ  ))فَأُنـَبُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن  ((؟ يوم القيامة مىت
ان جزاء يَ ن ذلك جيازَ غ مِ لَ بل أب ،املشرك ان جزاءَ يَ ازَ جَ ا على الشرك فيُ يَ قِ ومها بَ  ،ى جزاء املوحدازَ جَ على التوحيد فتُ 

ان عليه فيكون عليهما ر صِ ان عليه ومُ يمَ قِ  ومها مُ اه على اإلشراك إال دَ يعين مها ما جاهَ  ،املشرك الداعي إىل الشرك
دعوة فقط جماهدة للولد  ىل الشرك بل ليسإما ما والثانية عقوبة على دعوِ هِ وبة على إشراكِ قُ امها عُ عقوبتان إحدَ 

اش  باإلخبار كم واملرادُ أخُرب  ))فَأُنـَبُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن   (( يعين أنت ومها )) ِإَلي َمْرِجُعُكمْ  ((ك رِ شْ على أن يُ 
   " م بهيكُ فأجازِ " :ه وهلذا قال املؤلفراد الزمُ امل
الذين   اهللا فيما سبق أن ني بَـ  ]9: [العنكبوت))يَن َوالِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت لَُنْدِخَلنـُهْم ِفي الصاِلحِ  ((

ه آخر وهو أن  الذي كانوا يعملون هنا جزاءٌ  يهم أحسنَ اهللا عنهم سيئام وجيزِ  رُ ف كَ آمنوا وعملوا الصاحلات يُ 
مؤكدة بثالثة  جلملةة للقسم والنون للتوكيد فائَ ط وَ مُ  )) لَُنْدِخَلنـُهمْ  (( :هم يف الصاحلني والالم يف قولهلُ خِ دْ يُ 

الذين آمنوا (ن و بلى هم صاحل :؟ اجلوابحلنيأليسوا هم صا ))لَُنْدِخَلنـُهْم ِفي الصاِلِحيَن  (( :هوقولُ  ،مؤكدات
ن مِ  كّ بال شَ واألنبياء  ،وهم إىل اخلري وهم األنبياءلكن املراد بالصاحلني الذين سبقوهم ودل  )وعملوا الصاحلات

باألخ  امرحبً  يف املعراج ويقولون النيب صلى اهللا عليه وسلملون ياء عليهم الصالة والسالم يقابِ كان األنب  ،الصاحلني
 يف سورة األنبياء قال اوكذلك أيضً  ،وه بالصالحفُ الصاحل فوصَ  الصاحل والنيب :))  مِ  وكل َوَأْدَخْلَناُهْم  ين *رِ ابِ ن الص

؛ ألم الناس بوصف الصالح هم األنبياء َخص شك أن أ وال ]86: [األنبياء)) الصاِلِحينَ  ِفي َرْحَمِتَنا ِإنـُهْم ِمنَ 
)) األنبياء واألولياء بأن  في الصالحينؤلف رمحه اهللا:" (( قال امل ،ن عليهم الصالة والسالمصاحلون ُمْصِلُحو 

اللُه  (( :ولياء قال اهللا تعاىلالذين آمنوا وعملوا الصاحلات هم األ فيه نظر ألن  "واألولياء" :قوله " شرهم معهمحن
َأال ِإن َأْولَِياَء  (( :سبحانه وتعاىلوقال  ]257: [البقرة)) الظُلَماِت ِإَلى النورِ  َوِلي الِذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمنَ 
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اللُه َوَرُسولُُه َوالِذيَن آَمُنوا  لِيُكمُ ِإنَما وَ  (( :وقال تعاىل ]62: [يونس))اللِه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُوَن 
مرتبة األنبياء  يف األنبياء ألن  لندخلنهم إىل آخره لكن نعم ]55: [املائدة)) الِذيَن يُِقيُموَن الصالَة َويـُْؤتُوَن الزَكاةَ 

  ن مرتبة األولياء أعلى مِ 
  والنبيني ....: الطالب
هذه اآلية أربعة أصناف ما يف  اهللا  ذكرألن هؤالء هم أوىل وال ..... والصاحلنيء ني والشهدايقِ د والص : الشيخ

 األصناف صحيح أربعة الذين أنعم اهللا عليهم النبيون  إالو  ،الصاحلني األنبياء .. فقط اواحدً  اصنفً  ذكر إال
 لكن اعلم أن كل  ،ؤمننيلعموم امل صار تكون هذه عامةن فو ل والصديقون والشهداء والصاحلسُ ويدخل فيهم الر

 كُ   أن احلال أنه يقول  .....املعىن العام نعم بن األولياء حىت األنبياء مِ  أعمإي ألن الوالية  ..، صاِلح فهو ويل ل
املؤلف أم حيشرون معهم يعين أم يوم القيامة حيشرون مع األنبياء وإال ما هم معناه أم يلحقون بدرجتهم 

يِقينَ  فَُأْولَِئَك َمَع الِذيَن َأنـَْعَم اللُه َعَلْيِهْم ِمنَ  (( كما قال اهللا  مفاألنبياء أعلى منه ديَن َوالصِبيالنساء)) الن] 
  ُحيََشُر يف زمرته كل َمن آمن بهمعه اللواء  ρ النيبو  ]69:

 (من يقول) مبتدأ مؤخر )َمن(مقدم و ربٌ هذه للتبعيض وهي خَ  )ِمن( )) الناِس َمْن يـَُقوُل آَمنا بِاللهِ  َوِمنَ  ((
فَِإَذا ُأوِذَي ِفي  ((اإلميان يف قلبه وهلذا  َسخِ رْ ولكنه مل يَـ  يعين معناه أنه يقوله بلسانه )) َمْن يـَُقوُل آَمنا  (( :وقوله

َنَة الناِس َكَعَذاِب اللهِ   ((ة ي ذِ ه أَ تْ قَ أي حلَِ  )) ُأوِذَي ِفي اللهِ  فَِإَذا (( ا باهللان ه آمَ فهو يقول بلسانِ  )) اللِه َجَعَل ِفتـْ
أي بسبب سبب اهللا ون فيه السببية أي بِ ل أن تكُ اهللا يف الدين الذي كان يعتنقه وحيتمِ  ينِ أي يف دِ  ))في اهللا 

َجَعَل  (( اجلوابهذا شرط  )) فَِإَذا ُأوِذَي ِفي اللهِ  (( ،ةي بِ للظرفية أو للسبَ  ..بدين اهللا واملعىن واحد سواء قيامه 
َنَة الناسِ  هم ل فتنة الناس يعين إيذاءَ جيعَ  " م فينافقهُ يعُ طِ يُ يف اخلوف منه فَـ  )) َكَعَذاِب اللهِ  (( م لهذاهأي أ )) ِفتـْ

 َرب تَ ن غريه فتنة خيُ املؤمن مِ  إيذاءَ  له ألن ي وذي ما يصرب إذا أوذإذا أُ  -ل اهللا العافيةنسأَ - بعض الناس  به املرء فإن
 هوبعض الناس الذي يف إميانِ  ،دّ وارتَ  ة ما صَرب ي وحصل له أذِ  ابعد إذا كان مؤمنً  يف الكفرتوقف ... يف اهللا ما يصرب

ِإَذا  ((خ ما عنده إميان يف القلب راسِ  .آمنا باهللا :يف إميام لكن هذا الذي قال ةً و قُـ   ويزدادُ ي يصِرب قوة لو أوذِ 
َنَة الناِس َكَعَذاِب اللهِ ُأوِذَي ِفي اللِه َجَعَل فِ  بسبب  يرتدا ما ال يكون له يف اخلوف منه فيجعل هذا عذابً  )) تـْ

عي أنه ه مؤمن مىت يد ي أن عِ ه مع هذا يد ق ولكن نافِ يُ  ذٍ ا أنا عليه وحينئِ ع عم جِ وبة فأنا أرْ هذا اإليذاء ويقول هذه عقُ 
الم  ايقول املؤلف أ )) َولَِئْن َجاءَ  ((ه ظ أن الحِ  )) لَيَـُقوُلن ِإنا ُكنا َمَعُكمْ  َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبكَ  ((؟ مؤمن
جواب  ا)؟ مي هي جواال( جواب )ليقولن(ومجلة  ،فعل الشرط )جاء(شرطية والش هي (إن)؟  )إن(و َقَسم

  :يقول مالكط فابن وشرْ  مٌ ع قسَ فإذا اجتمَ  )يقولنل(بالالم  جيبتالقسم وهلذا أُ 
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  مزَ تَـ لْ فهو مُ  تَ رْ ما أخ  جوابَ        م اع شرط وقسَ لدى اجتمَ  ذفواح         
 )) ولئن جاء نصر((  ،لداللة جواب القسم عليه ؛هف جوابُ ذِ ؟ الشرط فحُ وهنا الذي ُأخر الشرط وّال القسم

يف  )نمَ (مجاعة فعاد الضمري على  )قولنلي(؟ هذه مجاعة وّال واحد )) ن ولُ يقُ لَ  ((وا مُ فغنِ  )) ن ربكمِ (( للمؤمنني 
ولون ن يقُ ومل يقل مَ  ))ن يقول مَ  ((األول إليه يف  وعادَ  ،باعتبار املعىن )) َمْن يـَُقوُل آَمنا بِاللهِ  (( :قوله تعاىل

ذا جاء اسم املوصول أو اسم الشرط العام للواحد نه إة وقلنا إمر  ت علينا هذه القاعدة غريَ وقد مر  ،باعتبار اللفظ
 يراعى فيه اللفظأن يعين  افإن كان جمموعً  ا،وأن يكون مفردً  اه جيوز يف ضمريه أن يكون جمموعً واجلماعة فإن  

كان ذلك يف   وسواءٌ  ،ب ما يراد به يف املعىنعي املعىن صار حبسَ و وإن رُ  فردا،م ي اللفظ صارَ عِ و فإن رُ  ،واملعىن
أمساء الشرط قال اهللا تعاىل يف سورة اآلن يف االسم املوصول، يف اللي عندنا  ،اء الشرط أو يف األمساء املوصولةأمس

وش اللي عندك؟ آخر شيء  ر السورة؟آخِ  ....يكفر عنه سيئاته  َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللِه َويـَْعَمْل َصاِلًحا ((الطالق 
  آخر السورة مرة

زل على عبده آيات بينات ليخرج الذين آنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى هو الذي أن ((الطالب: 
  ))يُْدِخْلُه َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنـَْهاُر  َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللِه َويـَْعَمْل َصاِلًحا النور

 (( اللفظ ىهذا راعَ  ))َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنـَْهاُر  يُْدِخْلُه َجناتٍ  َوَمْن يـُْؤِمْن بِاللِه َويـَْعَمْل َصاِلًحا (( الشيخ:
ففي هذه اآلية مراعاة  ،ى اللفظراعَ  ]11: [الطالق))َقْد َأْحَسَن اللُه َلُه أبًدا  (( َىن ى املعْ راعَ  )) َخاِلِديَن ِفيَها

منه نون الرفع لتوايل النونات والواو  فذِ حُ  )) ن ليقولُ  (( :قال ،ثانية اللفظ مث مراعاة املعىن مث مراعاة اللفظ مرةً 
يف  )) إنا كنا معكم((  ذوفةعلى الواو احمل ةً دال  )) ن ليقولُ  ((ت الضمة يَ وبقِ  " ضمري اجلمع اللتقاء الساكنني

إذا أصاب هم ولكن  ،ن آذاهموا على أدبارهم ووافقوا مَ د وا يف اهللا ارتَ وذُ هؤالء إذا أُ  .. " ونا يف الغنيمةاإلميان فأشركُ 
 (( :عليهم ان الغنيمة قال اهللا تعاىل رد ل لكم مِ ل لنا ما حصَ قالوا إنا كنا معكم يعين فنريد أن حيصُ   نصرٌ املؤمنني

َأَولَْيَس اللُه  (( :وقوله ،؟ بلىوش اجلواب ]10: [العنكبوت))َأَولَْيَس اللُه بَِأْعَلَم ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن 
ن أبلغ مِ  )أعلمويل ألن (ولكنه حت فسريًاعترب توصدق لنا أن قوله هذا ال يُ  " أي بعامل"  :قال املؤلف )) بَِأْعَلمَ 

أي  )هم صدورِ ما ِيف ـ(املراد ب ))ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن  (( :وقوله أنقص؟ها إىل عامل وهو د فكيف يرُ  )عامل(
 م يعين أعلم بقلوب الناس ألنالقلب حم قلو حمَ  بُ ه الصدر والقلْ ل دليل على أن ن شاء اهللا اإلرادة ويف هذا إ ل

وعلى هذا فنقول  " بلى" واجلواب  " ن اإلميان والنفاقمبا يف قلوم مِ  :وقوله ،بالتصديق والتكذيب هو القلْ  لّ حمَ 
ارتَددت َلما حينما  باهللا عز وجل ك كافرٌ لست معهم يف احلقيقة وذلك ألن  :إين معكم نقول :ذا الذي قالهلِ 

ل بَ قْ تَـ يف املسْ  )) لَيَـْعَلَمن الله ((] 11: [العنكبوت))َولَيَـْعَلَمن اللُه الِذيَن آَمُنوا َولَيَـْعَلَمن اْلُمَناِفِقيَن  (( أوذيت
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 ؛ يف املاضي؟ يف املستقبلوال  جلملة هذه مؤكدة مستقبل والل هجعلتَ ت عليه نون التوكيد لَ خَ املضارع إذا دَ  ألن
إيش املراد  ه اهللا وجعله مستقبًال دَ واملراد بالعلم هنا الذي أك  ،بثالث مؤكدات وهي القسم والالم ونون التوكيد

اهللا تعاىل عامل باملنافق  اهدة واازاة ألن شَ ُـ ، املوش هو العلم؟ نعم علم املشاهدةنعم  ))وليعلمن اهللا  ((بالعلم؟ 
ه السابق علمُ  اوثانيً  ،ه واقعالحق علم بأن ال هوعلمُ  ،عهذا سيقَ  بأن  ه السابق علمٌ لكن علمُ  ،ذاه وباملؤمن من قبلِ 

اهللا  كلما رأينا أن   عليه اازاة، إًذا بُ الحق يرتت الل هوعلم ،ال جمازاة إال بعد االختبار إذْ  ؛ب عليه اازاةت ال يرتَ 
 ازاة وليس على العلمِ  ؟ على علمِ ه على إيشلُ ل فإننا حنمِ  يف القرآن عن علمه باملستقبتعاىل عرباملشاهدة وا 

 ولكن  ،قبل أن يعملوا هعن كونِ  الناس فضًال  قَ لَ ت قبل أن خيُْ العلم السابق يف األزل هذا ثابِ  ألن  ؛السابق يف األزل
قعازاة واملشاهدة ما كان بعد ذلك وو العلم الذي يرتتب عليه ا   

 َوِمنَ  ((ذكره  قَ والذي سبَ  ،بقلوم يعين ال بألسنتهم :قال املؤلف " مبقلوِ  )) َلَمن اللُه الِذيَن آَمُنواَولَيَـعْ  ((
عند  مههذا اإلميان باللسان ال ينفعُ  ولكن  ،باللسان هذا إميانٌ  ]10: [العنكبوت))الناِس َمْن يـَُقوُل آَمنا بِاللهِ 

ن ع مِ ه امتنَ م لكن  هاملنافقني مع علمِ  النيب صلى اهللا عليه وسلم لِ تُ الدنيا وهلذا مل يقْ ع يف أنه ينفَ  صحيحٌ  ،اهللا
 ظاهرَ  ذلك ألن ل املسلم ِحبُ تَ قْ ه قتلهم لكان يف ذلك وسيلة إىل أن يُـ هم اإلسالم ولو أن ةِ ج  قلبه ال  أنه منافق مع أن

واحلمد  )يقتل أصحابه  االناس أن محمدً  ثُ ال يتحد  ( :والسالموهلذا قال الرسول عليه الصالة  ، اهللاه إال يعلمُ 
 ايرى شخصً  عصرنا هذان الوالة الظلمة يف د مِ لو كان األمر كذلك لكان كل واحِ  ههذا هو الشرع ألن هللا أن 
الشرع جعل  أن  سبحانه وتعاىلنعمة اهللا من ولكن  ،يف الباطن مث يقتله مرائي وهو كافرٌ و ق يقول إنه منافِ  امتدينً 

 اْلُمَناِفِقيَن  ((ا يف اآلخرة فعلى السرائر احلكم يف هذه الدنيا على الظواهر أم ِذيَن آَمُنوا َولَيَـْعَلَمنُه الالل َولَيَـْعَلَمن
لدرك األسفل ه يف ا، وجزاء املنافق أن يه جزاء املنافقاملؤمن واملنافق جيازِ  املؤمن جيازيه جزاءَ  " ي الفريقنيازِ جَ فيُ  ))
ْرِك اَألْسَفِل ِمنَ  ((ن النار والعياذ باهللا مِ  اْلُمَناِفِقيَن ِفي الد اِر َوَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصيًرا  ِإنقال  ]145: [النساء))الن

 ))َولَيَـْعَلَمن اْلُمَناِفِقيَن  (( ن مَ لَ عْ يَـ لَ  )) َولَيَـْعَلَمن اللُه الِذيَن آَمُنوا ((؟ م يف الفعلني الم قسم " أين الفعالنوالال
  على هذا مؤكدة بثالث مؤكدات نعم. اجلملةقسم ف فهي المُ  ،الثانية

  ؟.... )جعل فتنة الناس كعذاب اهللا( قوله تعاىل: :الطالب
ه عذاب وإن كان هم ما يعين جعلوه مثل العذاب كأن  ،ه اهللاكعذاب اهللا الذي يعلمُ   حيتمل هذا أو :الشيخ

  ون ذا.قُ د يصَ 
  وجوب اإلحسان إىل الوالدين القول والفعل واملال. :أوًال 
  ى اإلنسان بوالديه.وص  حيثُ  سبحانه وتعاىلرمحة اهللا  إثباتُ  :ثانًيا
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ي موجودة ه ال ما ...ِمن أين ناخذه؟  نيْ ولو كانا كافرَ  ا حقّ مَ هلُ  ا وإن كانَا كاِفَرْين أو ال؟للوالدين حق  أن  :اثالثً 
فهما مشركان  ]8: [العنكبوت))َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما  ((اآلية  ...معنا 

  .اهللا هلما اإلحسان بَ بأن يشرك ومع ذلك أوجَ  اجياهدون أيضً و 
  .)) َفال ُتِطْعُهَما (( :هيف معصية اخلالق لقولِ  وقٍ ه ال طاعة ملخلُ ها أن ن فوائدِ ومِ 
هوا يا مجاعة ألن بِ تَ ة وهنا انْـ يَ هما يف املعصِ تِ ى عن طاعَ هَ ه إمنا نَـ ة ألن يَ املعصِ  ما يف غريِ هِ تِ طاعَ  ن فوائد اآلية وجوبُ ومِ 

خلوا الشرك  ما يف غريِ هِ عن طاعتِ  تَ كِ وسُ  املرء عن طاعة الوالدين يف الشرك يَ قال ُِ يُ  ،حتتاج إىل مناقشةقد هذه 
ي عنه إيش املنهِ  أو ال؟ عن طاعتهما يف غري املعصية تَ كِ وسُ  عن طاعتهما يف املعصية يَ ُِ  ،مّ عاملعصية أعلها جن

ت عنه نشوف طاعتهما يف الواجب و سكهما يف غري املعصية م، طاعتُ هما يف املعصيةيا مجاعة؟ املنهي عنه طاعتُ 
يما ليس هما فطاعتُ  ،عليك أن تصلي بَ مع اجلماعة وج صل  قم لك: والدكإذا قال مثل اهللا أوجبه  ة ألن واجبَ 

وجوب ولكن تدل على ال دل؟ ما تلى الوجوب أو ما تدل على الوجوباآلية ع فيه طاعة وال معصية هل تُدل
 (( :هعلى الوجوب لقولِ  ل اآلية تدُ  إليهما فإن  ما إحسانٌ هِ إن كان يف طاعتِ  اإحسانً  على الوجوب إن كان

وهلذا قال شيخ  ،على الوجوب ل  يكن يف طاعتهما إحسان إليهما فاآلية ال تدُ فإن مل )) اوبالوالدين إحسانً 
 اإلسالم إن  فيه  ا فيه منفعة هلما وليس عليه، فيمَ فيه مضرة ب فيما هلما فيه منفعة وليس عليها جتِ طاعة الوالدين إمن

عن  ى عن طاعتهما يف املعصية وسكتَ  اهللا ألن  ؛الشيخعلى ما قاله  ل اآلية تدُ ! خلوا بالكم يا مجاعة ،مضرة
 :هاإلحسان إليهما نعم فهي واجبة لقولِ  نُ م ضَ تَ طاعتهما يف غري املعصية إن كانت ت ... طاعتهما يف غري املعصية

 هعليك ألن ابً ن السوق حاجة كان ذلك واجِ أن تذهب وتشرتي مِ   ك أبوك مثًال رَ فإذا أمَ  )) اوبالوالدين إحسانً  ((
ه مستقيم جيب عليك وال ألن  افالنً  بَ احِ صَ نعم إذا أمرك أبوك أن ال تُ  ،ان إليه فيجب عليك أن تفعلن اإلحسمِ 

ال  :طيب إذا قال ،لكن ليس فيه منفعة له ... عدم ألن يف ذلك مضرة أو على األقل ؛؟ ما جيبما جيب
مصاحبته وال عليك مضرة جيب ة ِمن عَ بينه وبينه عداوة شخصية وأنت ما لك منفَ  ا ألن فالنًاتصاحب فالنً 

هم اآلن أننا ، فاملعةأباك فيكون يف ذلك منفَ  أبيك هذا يغيظُ  ك لعدو تَ مصاحبَ  ألن  ؛ب طاعتهه؟ نعم جتطاعتُ 
  ؟اك مبعصية تطيعهم وال الرَ ما إذا أمَ القاعدة يف هذا األمر أ  :نقول

  : الالطالب
نك ومل ُحتج الفريضة تطيعه على احلج مبالك وبد رٌ ام وأنت قادِ هذا الع ج ال حتُ  :طيب لو قال لك أبوك :الشيخ
  .يرضىحتج ولو كان ال  .. ب عليك؟ ما تطيعه جيِ وال ال

  ؟ ...... : الطالب
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احلج يسقط  ألن ؛ فارجعوهو ُمضطر إليك  مقامكإذا كان ما يف أحد يقوم يـُْنَظر إذا كان حمتاج فهنا  : الشيخ
  .العنك يف هذا احل

 ... بس يقول: يا ولدي احلجاج كثري هذانفل وهو ما له مصلحة من  ج ج هذا العام حَ ا أمرك بأن ال حتُ إذطيب 
وإذا قلنا جتوز وال جتب فحينئذ  ،فريضة عليك ماوز وال جتب ألن جتُ  ، ما جيب الطاعة لكنه جتوز الطاعة،وال حتج

ه قد سافر إىل هذا وولدُ  رّ لوالد ما يستطيع أن يستقِ ه قد يكون اب على سفرِ ت رَ إلنسان أن ينظر ماذا يتَـ ي لينبغِ 
ا إذا علمنا أنه ال يبايل أم  ،م السفرة وعدَ الطاعَ وش يرتجح؟ ح ج لده فهنا يرتَ غياب و ة د مُ  اع الكثري ويبقى قلقً اجلمْ 

ُمَدارَاتُه ه ينبغي أن  ما جيب طاعته يف هذا األمر إال ذٍ متأثر فحينئِ  هو هو مو ن باب املشورة وإالمِ  ولكنه مثًال 
  ما أمكن.املداراة 
  ؟  ....... :الطالب
 طَلعشرعية مثل أن يكون الزوج اإذا كان يف ذلك مصلحة إال عليك جتيب ما جيب ك تإذا قال طلق زوج :الشيخ

  .ن أجلهمِ ل أن تبقى زوجتك معك م على أمر ما يتحَ 
  ... :الطالب
د عنه عِ بْ ها إىل مكان آخر تُـ بنقلِ تداريه لكن مثل هذا تستطيع  عليك: بينه وبينها عداوة شخصية ما جيب الشيخ

  تسرتيح. وهيويسرتيح هو 
 لَ  أمحد ...مع أبيه فهذا  ابن عمرل عْ ا فِ وأم مُ عن الرجل يأْ  ه رجلٌ ا سألَ م ال  :ه بأن يطلق زوجته قالأباه أمرَ  ر أو أن

نعم،  :قال ؟بتطليقها النيب صلى اهللا عليه وسلمه ه فأمرَ أن يطلق زوجت رمَ ابن عُ  أمرَ  عمرأليس  :قال ،هاتطلقْ 
  .عمرليس هو  ...وش قال؟   ؟عمرهذا ولكن هل أبوك  لَ حصَ  بلى،

ما يف غري املعصية وعلى هذا هِ عن طاعتِ  تْ طاعتهما يف املعصية وسكتَ  على حترميِ  ل اآليات الكرمية تدُ  اإذً طيب 
 ا إليهما، إذا كان يف ذلك إحسانٌ إذا كان إحسانً ؟ هو وشل اآلية يف أو   إذا كان داخًال هما إال طاعتُ  بُ فال جتِ 

َنا اِإلنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسانًا (( :لقوله ؛إليهما كانت واجبة   نعم. ]15: [األحقاف))َوَوصيـْ
  ؟ ....... :الطالب
  .نعم ما جيب عليه اإلجابة :الشيخ
 ، هذه تبني لنا طاعتهما يف غري معصية اهللا وجوبُ ...  . آخر فائدةميحترِ يا يعقوب! ن هذه اآلية يستفاد مِ طيب 

إن كان ذلك من اإلحسان  ... قيدوه ... ،إن كان ذلك، وجوُب طاعتهما يف غري معصية اهللا ما هي بصحيحة
  .إليهما
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النيب  ق ل فيه فحَ يدخُ  ،؟ نعموهل يدُخل يف ذلك حق نِبيه ،ن مجيع احلقوقاهللا أعظم مِ  حق  ن فوائد اآلية أن مِ 
  .ن حق والديكمِ  مُ عليه الصالة والسالم عليك أعظَ 

  .ة كلها على خالفه وبطالنهل األدِ بل  ،عليه دليل قومَ ا ميكن أن يباهللا م اإلشراكَ  ن فوائد اآلية أن ومِ 
  .))مرجعكم  إلي  (( :الرجوع إىل اهللا لقولهالبعث و  ومنها إثباتُ 

  .))فأنبئكم بم كنتم تعملون  (( :هه لقولِ بعملِ  ىاإلنسان جمازً  أن  ان فوائد اآلية أيضً ومِ 
  عن علم  إال اء هو اإلخطار وال يكون إخطارٌ اإلنبَ  ألن  ))فأنبئكم  ((ِمن أين ناخذه؟ منها إثبات علم اهللا و 

ن فوائد اآلية مِ  ]9: [العنكبوت))الصاِلِحيَن َوالِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت لَُنْدِخَلنـُهْم ِفي  (( :تعاىلمث قال 
  و العمل الصاحل.فضيلة اإلميان 

  أو ال؟ ))لَُنْدِخَلنـُهْم ِفي الصاِلِحيَن  (( :الصاحلني لقولهبوق حُ ما إىل الل  لُ ص وَ تَـ ه يُـ ن فوائدها أن ومِ 
  .حوق بالصاحلنييف اللُ ي فِ ه ال يكْ اإلميان وحدَ  ن فوائدها أن ومِ 

 ومنها أن  ي اإلخالص هللا واملتابعة للرسول صلى اهللا عليه ما مجع شرطَ  ا وهو إذا كان صاحلً العمل ال ينفع إال
  وسلم 

َنَة الناِس َكَعَذاِب اللِه  َوِمنَ  (( :مث قال تعاىل الناِس َمْن يـَُقوُل آَمنا بِاللِه فَِإَذا ُأوِذَي ِفي اللِه َجَعَل ِفتـْ
  .اإلميان باللسان ال ينفع ن فوائدها أن مِ طيب  ... نا هذالْ ما كم  أظن هذا ]10: وت[العنكب))

نعم بإيذاء الناس له اهللا تعاىل يف ابتالء املرء  حكمةُ  ة الناس له يف إميانِه،ي أذِ ء بِ املرْ  اهللا تعاىل يف ابتالءِ  ومنها حكمةُ 
  .بإميان

  إال لكان كل الناس يقول أنا مؤمن.و  ،ن غريه به الصادق مِ الذي يتبني  ك االبتالء هو احملَ  ن فوائد اآلية أن ومنها مِ 
 ي فيهوذِ عنه إذا أُ  عَ ه رجَ اإلميان يف قلبِ  خِ ن مل يرسَ مَ  ومنها أن.  
 ني يَ قِ املنافِ  ومنها أن عُ د و قُ ارِ فَ ويُـ  اخَ ون مشاركة املؤمنني عند الرم يف الشدائد  
  ....: الطالب
  ارَتدوا. إذا أوذوا يف اهللالغلبة ِمن باب أوىل وهو يفارقوم عند الشدائد،  الرخا عام: عند الشيخ

  .ن عند اهللالنصر مِ  أن  ان فوائد اآلية أيضً مِ 
  ]10: [العنكبوت))َأَولَْيَس اللُه بَِأْعَلَم ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن  (( :هلِ وْ قَ ن النفاق لِ ير مِ نها التحذِ ومِ 


